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Úvod 

Model otevřených časopisů, jinak řečeno model zlatého otevřeného přístupu, nabývá na významu a 
v posledních letech se stává normou ve vědeckém publikování. Tento vývoj je dán tím, že se vyvinuly 
technologické prostředky pro provoz časopisů a změnil se postoj vědecké komunity, která se domáhá rychlejší 
výměny vědeckých poznatků. 

Otevřené časopisy zpřístupňují komukoli vydaný obsah bez omezení – po čtenářích není vyžadována platba 
za přístup k článkům, ani registrace uživatele. Existuje různé stupně otevřenosti časopisů. Značná část 
otevřených časopisů, typicky akademické časopisy vydávané univerzitami, jednoduše vystaví svůj obsah na 
webových stránkách a uživatelé si mohou články procházet, zobrazit si abstrakt a plný text apod. Další typ 
časopisů dovoluje nakládat s články i jiným způsobem. Tyto časopisy používají zpravidla licencí Creative 
Commons, díky nimž mohou uživatelé články nejen číst, ale také např. upravovat a dále šířit.  

Tento text přináší stručný přehled problematikou vydávání otevřeného časopisu a zmiňuje základní či 
zásadní předpoklady, které by moderní otevřený časopis měl splňovat, aby dosáhl kýžené kvality a dokázal si ji 
udržet a zvyšovat. 

Plánování 

Jako každé jiné podnikání, také vydávání otevřeného vědeckého časopisu vyžaduje na počátku vytvoření 
podnikatelského záměru.  

7 bodů pro plánování otevřeného časopisu 

1. Koncept – Čím je časopis unikátní? Co je jeho cílem a předmětem zájmu, co nabízí vědecké komunitě? 
2. Analýza trhu – Kdo bude tvořit čtenářskou základnu časopisu? Kdo se bude podílet na obsahu časopisu? 

Existují podobně zaměřené časopisy v daném oboru? 
3. Řízení časopisu – Kdo bude provozovat a řídit časopis? Jaké dovednosti a zdroje musí tato osoba mít? 
4. Denní chod časopisu – Jaké každodenní činnosti s sebou nese běžný chod časopisu? 
5. Finanční plán – Jaké finanční náklady bude časopis mít? Jak budou výdaje pokryty v 3-5letém období? 

Zavedení publikačních poplatků (article processing charges)? 
6. Obchodní strategie – Jak se časopis vypořádá s omezenými finančními zdroji? Na čem bude časopis stavět 

svou obchodní značku? 
7. Řízení rizik – Jaká potenciální rizika nese provozování časopisu? Co může ohrozit úspěch časopisu? Jak 

riziku předejít? 

Založení 

Etapa založení časopisu se zabývá především technickou infrastrukturou zajištění chodu celého časopisu. 
Nejdůležitější rozhodnutí se týká výběru vhodného redakčního systému, který pokryje základní provoz časopisu, 
ale také v ideálním případě poskytne služby navíc, např. podporu pro dlouhodobou archivaci vydaného obsahu 
časopisu, nebo persistentní identifikaci autorů a článků. 

Redakční systém 

Podporuje: 
- zaslání rukopisů k publikování 
- proces recenzního řízení 
- konečnou grafickou úpravu pro vydání čísla (copyediting, layout editing/typesetting) 
- statistiky a generování dalších reportů 
- dlouhodobou archivaci obsahu časopisu 
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Open Journal Systems  

Open Journal Systems (OJS) patří k nejrozšířenějším systémům pro správu vědeckých časopisů. Jedná se 
o open-sourcové řešení, podporující řadu funkcí k usnadnění správy, provozu, publikování, uchovávání 
a zálohování časopisu. V roce 2014 dle informací na webu producenta Public Knowledge Project bylo v provozu 
8608 instalací OJS, včetně 37 instalací v České republice, viz Obrázek 1. 

 
 

 
Obrázek 1 Počet instalací OJS ve světě v r. 2014 (https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map/) 

 
Seznam dalších volně dostupných a otevřených platforem pro provoz časopisu 

(http://oad.simmons.edu/oadwiki/Free_and_open-source_journal_management_software).   
 

Webové stránky časopisu 

OJS podporuje základní strukturu webových stránek časopisu, která by měla obsahovat: 
- cíl a zaměření časopisu 
- informace o redakční radě: šéfredaktor, ediční tým, členové ediční rady 
- kontaktní informace – název nakladatele, fyzická adresa sídla 
- politika otevřeného přístupu 
- licenční a autorsko-právní politika 
- aktuální číslo 
- archiv 
- zařazení do databází (abstracting and indexing) 
- publikační poplatky 
- historie časopisu 
- instrukce pro autory 
- impakt faktor časopisu a další informace k prestiži a kvalitě časopisu 
- bibliografické informace (ISSN) 
 

Číslo časopisu 

Na úrovni jednotlivého čísla časopisu by neměly nikdy chybět informace: 
- název časopisu, případně logo časopisu 
- číslo ISSN  

http://hdl.handle.net/10084/111292
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- ročník a číslo 
- rok, případně měsíc 
- webová adresa 
- obsah časopisu 

Článek 

Na úrovní článku je potřeba zajistit a rozhodnout o: 
- formátování 
- počet sloupců 
- okraje 
- fonty a velikost písma 
- Nadpisy  
- Reference 
- řádkování 
- design tabulek a obrázků 
- informaci o copyrightu, licenčním ujednání 
- ISSN, DOI a bibliografickou citaci článku 
- logo 
- informace o autorovi, fotografie 

Citační styl 

Každý obor může mít svůj citační standard. Případně je možné převzít některý ze zavedených, populárních 
stylů. 

 

Instrukce pro autory 

Šablona pro tvorbu textu článku určuje: 

- formát souboru zaslaného rukopisu 
- formát obrázků a tabulek 
- formát citování dle citačního stylu časopisu 
- struktura textu (např. max. 3 úrovně nadpisů) 
- název (délka, použití zkratek apod.) 
- autoři a zápis jejich afiliace 
- délka abstraktu 
- počet klíčových slov 
- další formátování – zápis čísel, zkratek apod. 
- jazyk 
- zvláštní ujednání a potvrzení, které je potřeba do textu vložit 

Rozlišování typu článku 

Z obsahu čísla by měl být zřejmý typ vydávaných článků. K základním typům patří: 
- výzkumný článek, přinášející originální informace 
- přehledový  
- komentář 
- dopis editorovi 
- recenze knihy 
- případová studie 
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Recenzní řízení 

Časopis musí jednoznačně deklarovat, zda je recenzovaný či nikoli. Na webových stránkách by měla být 
sekce popisující proces recenzního řízení. Recenzenty by neměli být členové ediční rady. 

Typy recenzního řízení 

- otevřené/transparentní – recenzent a také autor je informován, kdo je autorem a recenzentem 
zaslaného rukopisu, případně je autor požádán, aby navrhl  

- jednostranně anonymní – recenzent zdá jméno autora, autor nezná jméno  
- oboustranně anonymní – autor ani recenzent navzájem neznají svá jména  
- dvouúrovňové řízení – pokud je rukopis vrácen autorově k úpravě, recenzent dostane znovu k přečtení 

upravený rukopis; v případě drobných úprav postačuje kontrola editora  
- jednoúrovňové řízení – recenzent dostane rukopis pouze jednou, další čtení a úpravy zajišťuje editor 

na základě doporučení recenzenta  
- otevřené komentování – komentáře od kolegů/čtenářů k publikovanému článku; autoři jsou vyzváni, 

aby se ke komentářům vyjádřili.  
 

Otevřené recenzní řízení 

Řada časopisů začíná uplatňovat model otevřeného recenzního řízení, kdy je posilována 
transparentnost recenzního řízení a urychlován jeho průběh. Existují různé stupně otevřenosti recenzního 
řízení. Některé časopisy zveřejňují jména recenzentů pouze s jejich svolením, jiné zveřejnění jmen 
recenzentů a jejich připomínek považují za standardní proces. Obrázek 2 ukazuje model recenzního řízení 
časopisu F1000. 

 
Obrázek 2 Model Recenzního řízení časopisu F1000 (http://f1000research.com/about)  

 

Výzva k otevření dat pro recenzní řízení 

S vlnou požadavků na otevřenost a transparentnost vědeckého publikování přichází iniciativa vědců, kteří 
chtějí podpořit tyto principy také v procesu recenzního řízení. Ve své výzvě Peer Reviewers' Openness 
Initiative (https://opennessinitiative.org/the-initiative/) jmenují 5 požadavků na recenzované rukopisy, které by 
měly: 

- odkazovat na data, která jsou veřejně dostupná, uložená v důvěryhodném úložišti třetí strany 
- odkazovat na instrukce, otázky výzkumu a další materiály a programy, které budou veřejně dostupné a 

uložené v důvěryhodném uložišti třetí strany 

http://hdl.handle.net/10084/111292
http://f1000research.com/about
https://opennessinitiative.org/the-initiative/


DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/111292,  
7 

- uvést zdůvodnění omezení přístupu v případě, že data nebo zmíněné materiály nemohou být volně 
dostupné 

- odkazovat také na volně dostupný zdrojový kód, nebo softwarové programy;  a jednoznačně by mělo být 
uvedeno licencování a omezení jejich užití 

- uvádět odkaz na místo uložení všech zmíněných souborů, místem uložení by mělo být důvěryhodné 
uložiště třetí strany 

V případě, že recenzovaný článek nesplňuje výše zmíněné podmínky, pak jsou recenzenti vyzváni, aby 
článek nedoporučili k publikování z důvodu nedostatečné otevřenosti vědeckého článku.  

 
Aktuální stav recenzního řízení v globálním měřítku přináší studie vydavatele Taylor & Francis Peer review in 

2015 (http://authorservices.taylorandfrancis.com/peer-review-in-2015/).   

Workflow recenzního řízení 

Výzvou pro editory je dosáhnout rychlého průběhu recenzního řízení. K tomuto cíli směřuje především 
efektivní řízení recenzentů a jednoduché workflow. Proces recenzního řízení může být jednodušší u menšího 
časopisu než u většího s velkým množstvím zasílaných a vydávaných článků. U menšího časopisu zvládne 
administrovat zaslané rukopisy šéfredaktor, u většího časopisu se zajištěním recenzního řízení pomáhají další 
editoři, viz Obrázek 3 a Obrázek 4. 

Při formování procesu recenzního řízení je potřeba zvážit, jaký typ recenzního řízení bude zvolen – zda 
jednostranně či oboustranně anonymní, kolik recenzentů se bude podílet na recenzování, jakou dobu bude 
recenzní řízení trvat, zda budou recenzenti informování o konečném rozhodnutí, zda bude časopis používat 
uniformovanou nebo adresnou formu dopisů apod. 

 

Obrázek 3 Proces recenzního řízení u menšího časopisu 
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Obrázek 4 Proces recenzního řízení u většího časopisu 

 

 
Obrázek 5 Příklad popisu Peer-Review v časopise Sensors 
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Technické záležitosti – persistentní identifikace 

ISSN  

ISSN (International Standard Serial Number) je osmimístný číselný kód, kterým se jednoznačně identifikují 
názvy periodik a ostatních tzv. pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v 
referenční bázi - mezinárodním Registru ISSN. Přidělováním ISSN časopisům české produkce se zabývá České 
národní středisko ISSN v Národní technické knihovně, které stanovuje podmínky pro přidělení ISSN periodickým 
publikacím, viz např. podmínky pro online pokračující zdroje (https://www.techlib.cz/cs/2846-issn-pro-online-
pokracujici-zdroje).  

U tištěných časopisů se preferuje umístění ISSN do pravého horního rohu obálky časopisu. U elektronických 
verzí časopisů by se ISSN mělo objevit na domovské stránce a na první straně každého článku. 

DOI 

DOI (Digital Object Identifier) se používá k jednoznačné a persistentní identifikaci digitálních objektů (např. 
titulu časopisu, jednotlivých vědeckých článků nebo souboru dat). Příznak persistentní vyjadřuje, že DOI funguje 
jako URN, tzn. při změně fyzického umístění digitálního objektu je odkaz na digitální objekt stále platný bez 
ohledu na jeho umístění. DOI se skládá z prefixu a sufixu. Prefix přiděluje organizace CrossRef 
(http://www.crossref.org/), sufix je jedinečné označení objektu v rámci instituce, organizace, která DOI používá. 
Vydavatelé zapojení do systému DOI musí splnit určité podmínky a dodržovat pravidla, viz 
http://www.crossref.org/02publishers/59pub_rules.html. Open Journal Systems, ale samozřejmě další platformy 
kvalitních vydavatelů, podporuje zapojení do systému DOI. Obrázek 6 názorně ilustruje, jak jsou zdroje s DOI 
v seznamu citované literatury hypertextově prolinkované (ikona DOI). 

 
Obrázek 6 DOI v seznamu citované literatury – příklad časopisu Acta gymnica (OJS) 

 
DOI slouží jednak k persistentní identifikaci digitálních objektů, ale také usnadňuje jejich vyhledávání. 

K vyhledání článku podle čísla DOI slouží služba, tzv. resolver (http://dx.doi.org/). Resolver nabízí nahlásit chybu, 
pokud zadané číslo DOI nenalezne hledaný zdroj. 
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Obrázek 7 Reportování chybného DOI 

ORCID 

ORCID zajišťuje jednoznačnou identifikaci autorů. Identifikátor ORCID provozuje nezávislá nevýdělečná 
organizace (http://orcid.org/), podporovaná celosvětovou komunitou výzkumných organizací, vydavatelů, 
poskytovatelů aj. organizací podílejících se na řízení, financování a realizaci výzkumu. O skutečně globálním 
využití svědčí to, že identifikátor ORCID lze propojit s dalšími existujícími identifikátory, např. ResearcherID 
(Thomson Reuters), Scopus Author ID (Elsevier). 

Z pohledu autora nabízí ORCID vytvoření profesionálního profilu, v němž lze sdružit informace o dosaženém 
vzdělání, zaměstnání, o zapojení do projektů, o publikační činnosti. Uvedené informace lze vystavit jako veřejně 
přístupné pro kohokoli a/nebo omezeně přístupné pro vybrané uživatele. Autor uvádí svůj ORCID především 
k informacím o své osobě u publikovaných článků a díky ORCIDu může spravovat a sdružovat v jednom profilu 
všechny své publikace, které byly vydány pod různými variantami autorova jména. 

Pro vydavatele ORCID přináší možnost snadnější identifikace autorů, díky níž je možné usnadnit např. 
proces zasílání rukopisů do redakce časopisu. ORCID výrazně pomáhá vyhledávání a identifikaci publikací a 
jejich autorů, kteří publikují pod různými variantami svých jmen. 

Od autora zapojení do systému ORCID vyžaduje tři kroky: registraci, vyplnění profilu a používání 
identifikátoru ORCID při zasílání článku do časopisu, na webu, při žádostech o grant apod.  

Metadata 

Metadata neboli údaje popisující digitální objekt, přispívají k jednoduššímu a snadnějšímu vyhledávání 
digitálního obsahu v prostředí internetu. Základní údaje o dokumentu – název, jména autorů, afiliace, klíčová 
slova, abstrakt a další – mohou být sklízeny poskytovateli služeb – tzv. agregátory, harvestovacími službami, 
čímž je digitální obsah od poskytovatele dat (časopis, digitální repozitář) snadněji vyhledatelný pro uživatele. 
V současnosti se nejčastěji používá pro sklízení metadat metadatový protokol Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting, zkráceně OAI-PMH. Protokol OAI-PMH patří ke standardům v oblasti výměny metadat a 

http://hdl.handle.net/10084/111292
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je podporován také OJS. Vedle základních bibliografických údajů o názvu, autorech je vhodné do metadat zařadit 
metadata o financování projektu, jehož výsledkem je publikovaný článek. Vydavatel by měl vyžadovat informaci o 
poskytovateli a grantové smlouvě (číslo grantu).  

Vydávání  

Vydavatel, vlastník časopisu, ediční rada 

Webová stránka časopisu by měla obsahovat sekci s kontaktními údaji na vydavatele, vlastníka časopisu a 
ediční radu. Informace o ediční radě jsou standardní součástí webu časopisu. Je důležité uvádět plná jména 
členů ediční rada, včetně jejich afiliace. Nesmí chybět kontakt na ediční radu a přesná adresa sídla vydavatele 
časopisu. Pokud je časopis vydáván jménem jiné společnosti, je potřeba uvést název této společnosti, její 
kontaktní údaje – musí být jasně rozlišitelné, kdo je vydavatel a kdo vlastník nebo provozovatel časopisu, jehož 
jménem je časopis vydáván. Webová stránka s těmito informacemi by měla být aktualizovaná.  

Autorská práva 

Časopis by měl poskytnout jednoznačné informace o autorských právech na úrovni celého časopisu. 
Informace o copyrightu nebo licenčních podmínkách by měly být uvedeny u každého článku. 

Otevřeně přístupné časopisy zpravidla používají pro ujednání autorsko-právních otázek s autory licencí 
Creative Commons (CC). Licence CC jsou optimálním nástrojem pro vyjádření, do jaké míry je časopis otevřený. 
Více o licencích CC (http://www.creativecommons.cz/). Pokud časopis účtuje autorům publikační poplatky, pak by 
měl umožnit vydání článků pod licenci CC-BY, která dovoluje neomezené užití díla včetně jeho úprav. Užití 
licence CC-BY je vyžadováno grantovými agenturami v případě placení publikačních poplatků. 

Indexace časopisu 

Oborové databáze 

Pro zviditelnění časopisu je důležité, aby byl zařazen do oborových databází, zpravidla se tak děje 
indexováním na úrovni jednotlivých článků. 

Citační databáze 

Dalším důležitým cílem, je zařazení časopisu do dvou citačních databází Scopus a Web of Science. O 
zařazení do databází rozhodují producenti na základě přesných kritérií. Pokud časopis kritéria nesplňuje, není do 
databáze zařazen, nebo může být z databází vyřazen v případě, že kvalita časopisu klesne a časopis přestane 
plnit přesně dané podmínky. Způsob evaluace a žádost o zařazení do databází popisují producenti na webových 
stránkách (http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/, 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection).  

Podmínky Web of Science 

- zkoumá se proces recenzního řízení 
- etické principy – nejsou žádoucí predátorské praktiky, manipulace s citováním apod. 
- pravidelnost vydávání patří k základním podmínkám 
- angličtina jako standard u plných textů článků zvláště v technických, přírodních a medicínských vědách; 

v odůvodněných případech musí být v anglickém jazyce bibliografické údaje (název, abstrakt, klíčová 
slova) 

- mezinárodní přesah – ediční rady, autorů, zacílení na širokou mezinárodní čtenářskou základnu 
- citační analýza přihlíží ke specifikům oborového zaměření časopisu, zkoumány jsou také autocitace 

v rámci časopisu (za normu je považován poměr autocitací cca 15 %) 

Podmínky Scopus 

- časopis musí být recenzovaný 
- pravidelnost vydávání 

http://hdl.handle.net/10084/111292
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- časopis musí mít přiděleno ISSN 
- minimálně názvy a abstrakty musí být v angličtině a psány latinkou 
- časopis musí dodržovat etické zásady publikování 

ERIH Plus 

Pro oblast humanitních a sociálních věd je určena databáze ERIH Plus 
(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/). Systém přijetí do databáze vyžaduje, aby časopis splňoval 
minimální požadavky: 

- recenzní řízení 
- ediční rada složená z akademických pracovníků univerzit nebo jiné nezávislé výzkumné organizace 
- registrované ISSN 
- abstrakty v angličtině, nebo jiném jazyce odpovídajícím danému oboru 
- informace o afiliacích autorů a včetně adres 
- publikované články od autorů ze stejné instituce tvoří max. 2/3 obsahu časopisu 

Directory of Open Access Journals  

Adresář Directory of Open Access Journal (DOAJ) definuje minimální kritéria pro zařazení časopisu do 
databáze (https://doaj.org/publishers#advice).  

Minimální kritéria: 
- Otevřenost – publikovaný obsah časopisu musí být přístupný bez omezení a bez časového embarga 
- Unikátní URL pro webovou stránku časopisu a unikátní URL pro jednotlivý publikovaný článek 
- Přidělení ISSN 
- Kvalita domovské stránky a kontaktní údaje – jasná navigace na domovskou stránku se základními údaji 

o časopisu, kontakty na ediční radu, odkaz na aktuální číslo časopisu a do archivu 
- Ediční rada – aktualizované údaje o ediční radě, údaje musí obsahovat jména editorů (šéfredaktora), 

jejich afiliace a e-mailové adresy 
- Kontrola kvality – instrukce pro autory, časopis musí zajišťovat recenzní řízení a musí poskytovat 

autorům jasné a přesné instrukce 
o Podrobný popis stylu 
o Popis recenzního řízení 
o Informace o copyrightu nebo licenčním ujednání 
o Strategie proti plagiátorství 
o Popis, jak zaslat článek 
o Kontaktní e-mailové adresy 

- Poplatky – autor musí být přesně informován o způsobu a výši publikačních poplatků, pokud je časopis 
od autorů vyžaduje 

- Politika otevřeného přístupu – časopis musí na webových stránkách uvést, jakou politiku otevřeného 
přístupu zastává, např: „This is an open access journal which means that all content is freely available 
without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, 
print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without 
asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of 
open access.“ 

Časté důvody odmítnutí časopisu: 
- Žadatel nekomunikuje 
- Neúplné, chybné informace o ISSN 
- Neúplná žádost 
- Duplikovaná žádost 
- Časopis nedodržuje Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing 
- Časopis nedosahuje výše zmíněných minimálních požadavků 
- Časopis není otevřeně přístupný 
- Časopis publikuje nepůvodní výzkum 

Google Scholar 

Google Scholar doporučuje Open Journal Systems pro usnadnění indexace časopisu.  

http://hdl.handle.net/10084/111292
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OpenAIRE 

Open Journal Systems integroval od verze 2.3.4 plugin, který časopisům usnadňuje propojení s portálem 
evropského výzkumu – OpenAIRE (http://pkp.sfu.ca/ojs_download). V nastavení systému OJS je potřeba vytvořit 
kolekci – set nazvaný: „ec_fundedresources“ a do popisných metadat přidat pole „projectID“. Komunikace mezi 
časopisem a portálem OpenAIRE probíhá pomocí protokolu OAI-PMH, neboli portál OpenAIRE automaticky sklízí 
(harvestuje) obsah časopisu, který je vložen do kolekce pro sklízení, do setu „ec_fundedresources“. Nápověda 
k přizpůsobení časopisu pravidlům OpenAIRE a instrukce, jak nastavit OJS pro sklízení portálem OpenAIRE 
(http://documents.tips/education/ojs-journals-compliance-with-openaire.html).  

 
Obrázek 8 Registrace časopisu na portále OpenAIRE 

 

 
Obrázek 9 Propojení časopisu a OpenAIRE pomocí OAI-PMH 

Uchovávání a archivování obsahu 

Časopis by měl zajistit, aby archiv časopisu byl přístupný a obsahu archivu čitelný také v budoucnu. 
Vydavatel by se měl postarat o dlouhodobou archivaci obsahu svých časopisů. Archivaci mohou zajišťovat velké 
projekty typu Portico (http://www.portico.org/digital-preservation/) nebo CLOCKSS 
(https://www.clockss.org/clockss/Home), ale také digitální knihovny spravované knihovnami.   

Zajištění dopadu (impaktu) 

Současné technologické možnosti dovolují sledovat odezvu či dopad publikovaného obsahu vědeckého 
časopisu nejen na úrovni celého časopisu, ale je možné a žádoucí sledovat dopad, jakého mohou dosáhnout 
jednotlivé publikace. Mezi prvními, kdo metriku na úrovni článku (article level metrics, ALM) rozvinul, figuruje 
vydavatel Public Library of Science,PLoS (http://article-level-metrics.plos.org/). Metrika vychází z nových 
možností, jak sledovat vědecký ohlas vydaného článku. ALM sleduje využívanost (stažení plných textů, 
zobrazení článku), citace (citační databáze), sdílení na sociálních sítích a v médiích (akademické i veřejné 
sociální sítě, blogy, wikipedie), diskuzní aktivitu (komentáře, poznámky, hodnocení článku).  
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